
AlkAlmAzási terület
Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak 
kell lennie. Alkalmas a következôk biztonságos rögzítésére:
• falapok és ajtókeretek,
•  kerámiák, kerámia lemezek, tégla, beton, parafa, ke-

mény PVC, szônyeg, korrózióálló fémek, gipszkarton,
•  polisztirolból készült dekorációs elemek, -panelek, ki-

keményedett poliuretán hab, gipsz, hangszigetelôk és 
faforgácslapok.

AlkAlmAzás
Alkalmas felületek: A Pattex Power Fix szerelési 
ragasztó a következô felületekhez alkalmazható: gipsz-
felületek (beltér), beton, habkô, szálas beton, gipszkar-
ton, faanyagok és kikeményedett poliuretán habok. 
A felület elôkészítése: A ragasztóanyag meg-
szilárdulásának feltétele, hogy a ragasztandó anyagok 
legalább egyike nedvszívó legyen. A felületeknek tisztá-
nak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Ala-
posan tisztítsuk meg a ragasztandó felületeket. A régi 
tapétákat Metylan Tapétaleoldóval távolítsuk el.
Használat: A kartus csúcsát a menet felett levágjuk 
(1). Csavarjuk fel a mûanyag kinyomócsôrt és igény sze-
rint (átlósan) vágjuk le a hegyét (2). Helyezzük a kartust 
a kinyomópisztolyba (3). 

A ragasztóanyagot vigyük fel az egyik felületre: 
Pontszerûen (1) az egyenetlen felületek kiegyenlítése ér-
dekében, kígyó alakban (2) nagy felületeknél az erôsebb 
kezdeti tapadás érdekében vagy egyenes csíkban (3) 
kisebb felületen. Kültéri használat esetén függôlegesen 
vigyük fel a ragasztóanyagot.

Használat után vegyük ki a kartust a kinyomópisztolyból, 
hogy megakadályozzuk ezzel a ragasztóanyag kifolyá-
sát. 

a) Panelek, mûanyag dekorációs elemek, 
hangszigetelôk, stb. ragasztása: Helyezzük a 
ragasztandó darabokat a ragasztás helyétôl 1-2 cm-
re, majd csúsztassuk a megfelelô pozícióba, és erôsen 
nyomjuk oda. Ha szükséges, a nehezebb anyagokat 
díszítô szögekkel is rögzítsük. Ha az alapréteg sima, ak-
kor a panel közvetlenül ragasztható. Egyenetlen felüle-
tek esetén alakítsunk ki egy új aljzatot faforgácslapokból 
vagy kemény polisztirol vagy poliuretánhab csíkokból 
(csík szélessége: 5-10 cm, vastagsága: 5-20 mm, csíkok 
közti távolság: 30-65 cm, burkolás elôtt rögzítsük a pa-
neleket).

b) Ajtókeretek rögzítése: Helyezzük be az ajtóke-
retet a helyére, majd igazítsuk el és ékeljük ki a felsô 
részt. Használjuk a Pattex Power Fix szerelési ragasztót 
minden oldalon több pontban. Ha a rés nagysága a 
fal és a keret között nagyobb mint 2 cm, csökkentsük a 
távolságot réskitöltéssel, mielôtt a keretet behelyeznénk. 
Felhasználás: kb. 2 kartus.

tárolás
A ragasztóanyagot fagymentes, száraz és hûvös helyen 
kell tárolni. Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig, 

Pattex Power Fix (PL500)

Extra erôs kezdeti tapadású  
diszperziós építési-szerelési ragasztó

Jellemzôi
• Extra erôs kezdeti tapadás és erôs végsô kötési szilárdság
• Nehéz tárgyak elôzetes rögzítés nélküli ragasztására is alkalmas
• Használata könnyû és biztonságos
• Oldószermentes
• 5-10 percen belül korrigálható
• Festhetô
• Kiegyenlíti a felületek kisebb egyenetlenségeit
• 1-komponensû
• Beltéren használható

KiszErELés: 400 g 



felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd a csoma-
goláson (NNHHÉÉ XXX – ahol N-nap, H-hónap, É-év, 
X-sarzs). A ragasztó kül- és beltéren egyaránt használható, 
kivéve magas páratartalom, ill. állandó vízzel való érint-
kezés esetén. A poliuretán választó közegek maradékát 
csiszolópapírral vagy oldószerrel (pl. aceton) távolíthatjuk 
el a Pattex Power Fix használatának megkezdése elôtt. A 
felesleges ragasztó használat után azonnal nedves rongy-
gyal eltávolítható. A megszáradt anyag csak mechanikus 
úton távolítható el.

mûszAki AdAtok

Végsô kötési szilárdság: Kb. 6,0 N/mm2 (fa/fa nyíró igény-
bevétel szobahômérsékleten)

Réskitöltésnél megenge-
dett méreteltérés: Max. 10 mm

Sûrûség: Kb. 1,3 g/cm3

Szín: Fehér

Feldolgozási hômérséklet: +10˚C felett

Nyitott idô: Kb. 15 perc

Kötési idô:

3 mm-es rétegvastagság esetén leg-
alább 48 óra, a vastagabb réteg-
felhordás és a magas páratartalom 
ezt az idôt megnövelhetik.

Kiadósság:
Dekorációs és hangszigetelô pane-
leknél kb. 300 g/m2 ajtókereteknél 
kb. 2 kartus.

kiszerelés
Csomagolás:   400 g kartus  
Gyüjtôcsomagolás:  12 db/karton 

Összetétel
Oldószermentes vizes bázisú mûanyag diszperzióból 
készült univerzális ragasztó.

szármAzási Hely:  

EU

mûszAki szAktAnácsAdás

  06 30/919-2926
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Ha ragasztás,

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörül-
mények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap 
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak 
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.


